
 

Наручилац ЈКП Рашка 

 

Адреса 
Душанова  2а 

 

Место 

 

Број акта 

 

Рашка 

 

 

 

Датум 
05.01.2021. године 

 

 

ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА  

Врста поступка: јавна набавка на коју се закон не примењује 

 

Предмет јавне набавке:  
 

ДОБРА – ХРАНА ЗА ПСЕ        

 

Опис предмета јавне набавке:  

 

ДОБРА – ХРАНА ЗА ПСЕ       

Табела 1. 

 

Р.Бр Назив артикла Техничке карактеристике кол 

1 Храна за одрасле псе у 

гранулама 

Састав: 

-Садржај протеина минимум 

17% 

-Садржај масти минимум 9% 

-Са додацима - витамини 

-пепео максимално 10% 

Паковање 15-20 кг 

2.500 

кг 

2 Храна за штенце у гранулама Састав: 

-Садржај протеина минимум 

30% 

-Садржај масти минимум 12% 

-Са додацима – калцијум, 

фосфор, витамини А, Е, Д3 

-Пепео максимално 10 % 

Паковање 15-20 кг 

500 кг 

 

Квалитет: Предметна добра морају у свему бити према захтеву наручиоца описани у 

делу техничке карактеристике у Табели 1. и у складу са ``Правилником о квалитету 

хране за животиње (``Сл. Гласник РС``, бр. 4/2010, 113/2012 и 27/2014)``. 

Ипоручиоц је дужан да приликом сваке испоруке достави и декларацију о квалитету 

предметних добара. 

Приликом испоруке утврђује се квалитет и квантитет испоручених добара, тј. сачињава 

се Записник о примопредаји којим се констатује квалитет и квантитет. 

Записником ће се утврдити сви евентуални недостаци добара. Потписују га овлашћени 

представници обе уговорне стране. 



Рок употребе: 

Добра из Техничке спецификације са означеним роком трајања морају имати преостали 

рок употребе најмање 6 (шест) месеци у тренутку сваке испоруке. 

Рекламација: 

У случају неодговарајуће испоруке у смислу квалитета, количине и рока испоруке, 

наручилац ће извршити рекламацију. У том случају, одабрани понуђач мора 

приступити отклањању недостатака одмах, а најкасније у року од 2 (два) дана од 

упућивања захтева за рекламацију, и испоручити наручиоцу предметна добра 

уговореног квалитета, количине и рока трајања. 

Рок и начин испоруке: 

Рок испоруке је не дужи од 5 (пет) календарских дана од пријема писаног захтева за 

испоруку. Испоруке ће се вршити сукцесивно у зависности од потреба наручиоца.  

Место испоруке добара: 

ЈКП ``Рашка`` Рашка, диспозицијa по захтеву наручиоца. 

Количина: 

Наведене количине су орјентационе. Наручилац задржава право да поручи веће, 

односно мање количине, а све до висине уговорене вредности. 

 

Критеријум и елементи критеријума за избор најповољније понуде:  

Критеријум за избор најповољније понуде је најнижа понуђена цена. 

 

Подношење понуда (рок, место, време, начин, назнака...):  

Рок за подношење понуда је до 11.01.2021 године до 12:00 часова. Благовременим ће се 

сматрати све понуде које стигну на адресу наручиоца најкасније до 11.01.2021 године 

до 12:00 часова.  

НАПОМЕНА: Понуду доставити  на обрасцу који се налази у прилогу позива, или 

на сопственом документу, с тим да ће се у разматрање узети само оне понуде које 

садрже све назначене елементе, који стоје у обрасцу позива. 

 

Отварање понуда (место, време, присуство заинтересованих):  

Отварање понуда је јавно. Понуде ће се отварати одмах, по истеку рока за подношење 

понуда, то јестe 11.01.2021 год. у 12.10 часова. Отварање понуда ће се обавити у 

просторијама наручиоца: управна зграда, сала набавне службе. Отварању понуда могу 

присуствовати сва заинтересована лица. Представници понуђача морају имати 

овлашћење које ће предати Комисији за јавну набавку приликом отварања понуда. 

 

Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде:  

Одлука о избору најповољније понуде биће донета у року од 2 дана од дана отварања 

понуда. Наведену одлуку наручилац ће доставити свим подносиоцима понуда у року од 

три дана од дана њеног доношења. 

 

Контакт (особа, место, време, број телефона,):  

Додатне информације о наведеној набавци се могу добити сваког радног дана на бр. 

телефона 036-736-622, у времену од 8,00 до 15,00. Контакт особа је Марина Лештанин. 

 

        

                                     Директор 

                                                                                                       Радомир Јаћовић       

                                                                                                                                        

________________ 



Образац 1. 

 

НАЗИВ 

ПОНУЂАЧА 

 

ПИБ:  

АДРЕСА  

 

 

1. СТРУКТУРА ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ 

 

 

 

ред. 

број 

Назив артикла Количина  Јединична 

цена без 

ПДВ-а  

Укупна 

цена без 

ПДВ-а 

Укупна 

цена са 

ПДВ-ом 

1. Храна за одрасле псе у 

гранулама  

2.500 килограма    

2. Храна за штенце у гранулама 

 

500 килограма     

 

   

  

 

УКУПАН ИЗНОС БЕЗ  ПДВ-а: _____________________ 

Начин плаћања:  45 дана од дана пријема рачуна  

Важење понуде:____________(минимум 45 дана) 

Број понуде: __________________ 

У ____________________, ___.___.2021.године    

  

   

 

Напомена: Понуђач уписује своју цену у коју су укључени сви трошкови. 

 

 

 

Датум:           Понуђач 

М.П. 

_____________ 


